OGRES, LIELVĀRDES UN ĶEGUMA NOVADU APVIENĪBAS
37. ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDES 10.-12. KLASEI
2.POSMA NOLIKUMS
2019./2020.m.g.
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Pilnveidot zināšanas un izpratni par dabas, sociālo, politisko un ekonomisko procesu
veidošanos un to attīstības mijiedarbību mūsdienu pasaules globālā, reģionālā mērogā.
Attīstīt pētnieciskās, praktiskās un radošās prasmes dažāda satura un struktūras
uzdevumu izpildei.
Atlasīt valsts komandas kandidātus dalībai starptautiskajās ģeogrāfijas olimpiādēs.
2. Olimpiādes dalībnieki
Olimpiādē piedalās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 10. – 12. klašu izglītojamie
(drīkst piedalīties arī jaunāki par 10. – 12. klasi).
Dalībnieku skaits pēc Ogres Valsts ģimnāzijas un sākumskolas datoru skaita Ogres
novadā un Lielvārdes vidusskolas datoru skaita Lielvārdes un Ķeguma novadā.
3. Olimpiādes norise
1.posms – skolas olimpiāde – uzdevumus izstrādā un olimpiādi organizēt savā skolā
atbilstošās skolas ģeogrāfijas skolotājs.
2. posms – novadu apvienības olimpiāde:
3.2.1.olimpiādi organizē un vada Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada apvienības
olimpiādes rīcības komisija;
3.2.2.olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija, atbilstoši
ģeogrāfijas olimpiādes programmai;
3.2.3.novadu apvienības olimpiādes komisija norīko atbildīgo par datortelpu
sagatavošanu olimpiādei un olimpiādes vadītāju, kurš nodrošina olimpiādes organizāciju
tās norises telpā.
Olimpiādes norises laiks ir 2020. gada 13. februāris.
Olimpiādes sākums plkst.10. 00, ilgums 180 minūtes
Olimpiādes norises vieta - Ogre, Meža prospekts 14, Ogres Valsts ģimnāzija un
sākumskola, 110., 111. un 239. kabinets.
4. Skolotāju un dalībnieku reģistrācija

4.1.

Skolas atbildīgā persona līdz 26.decembrim nosūta savu kontaktinformāciju uz
elektroniskā
pasta
adresi
Ogres
novada
atbildīgajai
personai
vineta.aboltina@ogresnovads.lv, kura reģistrē skolu atbildīgos
pedagogus 2. kārtas olimpiādes piekļuvei, pēc tam skolotājs e - pastā saņem lietotājvārdu,
paroli un atslēgu reģistrācijai ģeogrāfijas olimpiādei.

4.2.

Izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei veic izglītības iestādes atbildīgā
persona, sākot ar 3. janvāri.

Dalībnieku pieteikšana notiek līdz 2020. gada 30. janvārim.
Dlībnieku reģistrēšana notiek līdz 2020. gada 06. februārim.
Pirms olimpiādes, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms, izglītojamam ir jāizpilda viņam
izsniegtās instrukcijas no novadu atbildīgās personas, un jāpārliecinās, ka viņš ir
olimpiādes dalībnieku sarakstā.
4.6. Dalībnieku pieteikumus sūta:
4.6.1. Ogres novads - Vinetai Āboltiņai vineta.aboltina@ogresnovads.lv
4.6.2. Lielvārdes novads Brigitai Zariņai brigita.zarina@lielvarde.lv
4.6.3. Ķeguma novads Sandrai Čivčai
sandra.civca@kegums.lv
4.3.
4.4.
4.5.

5. Darba noteikumi
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

Darbs jāpilda tiešsaistē, tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv/vgo.
Vienu stundu pirms olimpiādes vadītājs pārliecinās par olimpiādes norises telpas kārtību,
par interneta pieslēgumu, par datortehniku.
Olimpiādes vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms olimpiādes sākuma pēc izglītojamo
saraksta kuru iedevusi novada atbildīgā persona, ielaiž izglītojamos datortelpās, kurās
katram izglītojamam ir savs dators un papīra lapa melnrakstam, uz kurām izglītojamais
uzraksta savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, kā arī, ja nepieciešams, terminu tulkojumu.
Melnraksta lapas pēc olimpiādes glabājas pie novada atbildīgās personas.
Pie izglītojamajiem olimpiādes laikā nedrīkst atrasties mobilie telefoni, plaukstas un
planšet- datori, nedrīkst izmantot citas ar olimpiādi nesaistītas tīmekļa vietnes datorā.
Olimpiādes vadītājs uzsākšanas paroli pats ievada katram izglītojamam
pārlūkprogrammā.
Izglītojamam olimpiādes laikā atļauts izmantot kabatas skaitļotājus, kuri nav aprīkoti ar
bezvadu komunikācijas un simbolisku aprēķinu funkcijām.
Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 14.00
(laiks katram izglītojamam tiek noteikts individuāli).
Olimpiādes nosacījumu neievērošana ir iemesls izglītojamā diskvalifikācijai.
6. Dalībnieku apbalvošana
Novadu apvienības olimpiādes uzvarētājus nosaka novadu apvienības ģeogrāfijas
olimpiādes žūrija, kuru apstiprina, ņemot vērā dalībnieku un datoru skaitu, rīcības
komisija.
Žūrijas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja: Ilze Kaļāne ( Ogres Valsts ģimnāzija);
Komisijas locekļi: Laija Bartkeviča ( Ogres 1. vidusskola);
Skaidrīte Vilciņa ( E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola);
Vita Spilberga ( Ķeguma komercnovirziena vidusskola).
Uzaicināto saraksts uz valsts 35. olimpiādes 3. posmu tiks publicēts interneta vietnē
www.visc.gov.lv kā arī olimpiādes interneta vietnē http://skolas.lu.lv/vgo

7. Olimpiādes organizatori
7.1.

7.2.

Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādes organizatori ir Valsts izglītības satura centrs, Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu
skola, Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departaments.
Saziņai ar olimpiādes rīcības komisiju izmantojama elektroniskā pasta adrese: vgo@lu.lv

